Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.06.2021
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace – Návrh na
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Kateřina Rovná - ředitelka

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace Bc. Kateřina Rovná
předkládá Radě města Kuřimi žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření (ZVH)
za rok 2020 do fondů.
V roce 2020 byl zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace 2.723.877,60 Kč. Výše
hospodářského výsledku byla ovlivněna především vládními opatřeními souvisejícími s coronavirovou
pandemií (úspora mzdových a provozních nákladů z důvodu uzavření některých středisek po část
roku), snížením částky dohadných položek na energie KD, které bylo nutné upravit po obdržení
vyúčtování za rok 2019 a dlouhodobými pracovními neschopnostmi několika zaměstnanců
organizace.
Návrh na rozdělení ZVH do fondů:
a) Fond rezervní (min. 20 % ZVH)
b) Fond odměn (max. 80 % ZVH)

2.723.877,60 Kč (100 %)
0 Kč

1. Stav fondů k 31.12.2020:
a) Fond rezervní
b) Fond odměn

0 Kč

2. Stav fondů po rozdělení ZVH:
a) Fond rezervní
b) Fond odměn

0 Kč

Vytvořeno 12.07.2021 10:30:40

2.210.916,07 Kč

4.934.793,67 Kč
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Část rezervního fondu bude převedena do fondu investic a využita dle schváleného plánu investic.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové
organizace, nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, IČO 07577346, za rok 2020 a souhlasí s
jeho rozdělením do fondů dle návrhu.
Termín plnění: 30.06.2021
Zodpovídá: Bc. Kateřina Rovná - ředitelka
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